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ف�صائل المقاومة ت�ؤكد �أن �سالحها غير مطروح للنقا�ش ...وح�صيلة العدوان على غزة بلغت � 1875شهيداً

طهرانّ :
نقدر تبني م�صر للورقة الفل�سطينية ...وكيري يدعو �إلى �إحياء المفاو�ضات

يحسب قطاع غزة ساعات الهدنة في انتظار
التمديد أو العودة إلى مواجهة فصول جديدة من
العدوان «اإلسرائيلي» اإلرهابي.
ثقيل حمل ال��ص��م��ود ،لكن الفلسطينيين
اختاروه .يؤمن كثيرون أن فلسطين تتألم عن
كل العرب .وباسم سعيها الحثيث الستعادة
دوره��ا على ساحة العرب تستضيف القاهرة
ال��م��ف��اوض��ات ب��ي��ن ال��ج��ان��ب��ي��ن الفلسطيني
و«اإلسرائيلي» بعد  29يوما ً على العدوان
«اإلسرائيلي» اإلره��اب��ي على غ��زة ،إن��ه وقت
الهدنة الصامت على مضض.
الفلسطينيون كما الهدنة صامتون .موافقة
فصائل المقاومة على المشاركة في مفاوضات
ال��ق��اه��رة ،وض��ع��ه البعض ف��ي خ��ان��ة حفظ
ماء الوجه المصري ،لكنها موافقة مشروطة
بساعات معدودة وبعدم التراجع قيد أنملة عن
المطالب وفي مقدمها فك الحصار عن غزة.
كتائب القسام أعلنت بصراحة أنها تتعامل
مع حالة التهدئة الحالية كمرحلة موقتة وأن
السلوك «اإلسرائيلي» هو ما يحدد سير المعركة
ومآالتها .أما مسار المقاومة فواضح ويمكن
اختصاره بعبارة «المعركة مستمرة حتى نيل
حقوق الفلسطينيين المشروعة ،وأي حديث عن
نزع سالح المقاومة ترويج إسرائيلي».
«إسرائيل» ،من جهتها تعترف أنها فشلت
في إنهاء المقاومة .تروج أنها قضت على كل
األنفاق ووسائل إعالمها تخصص برامج لشرح
«شخصية المقاتل الفلسطيني».
بعثتها للتفاوض وصلت إلى القاهرة برئاسة
رئيس الشاباك يورام كوهين ،بحسب «يديعوت
أحرونوت» .الصحيفة كشفت أيضا ً «أن الوسيط
المصري مخول بتمديد فترة الهدنة الموقتة إذا
لم يتم التوصل إلى اتفاق».
مصر -السيسي تريد أن تحقق «نصرها»
الخاص في إدارة المفاوضات ،قد تصطدم بمن
يسعون إل��ى مزاحمتها على ه��ذا ال���دور .وقد
تختلط األوراق على طاولة المفاوضات في
القاهرة ،لكن ورق��ة الفلسطينيين عبر وفدهم
الموحد ثابتة :ال ع��ودة إل��ى ال���وراء ،فما بعد
الهدنة ليس كما كان قبلها.

السالح غير مطروح للنقاش

المقاومة الفلسطينية تؤكد أن سالحها غير
مطروح للنقاش في المفاوضات «ال لنزع سالح
المقاومة الفلسطينية في غ��زة» هذا ما أكدته
إذاعة العدو أن الوفد «اإلسرائيلي» انضم إلى
المحادثات الجارية في القاهرة.
وأش���ارت اإلذاع���ة إل��ى «أن ال��وف��د سيطرح
المطلب «اإلسرائيلي» الرئيسي المتمثل في جعل
غزة منطقة منزوعة السالح مقابل إعادة إعمارها
وهو ما ترفضه كل فصائل المقاومة».
وق���ال ع��ض��و المكتب ال��س��ي��اس��ي للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر« :إن
سالح المقاومة غير مطروح للنقاش ،وإن كل
الفصائل تتمسك به ما دام هناك احتالل على
األراضي الفلسطينية».
من جهته ،قال عضو اللجنة المركزية لحركة
فتح ورئيس الوفد الفلسطيني في مباحثات
الهدنة بالقاهرة عزام األحمد« ،إنه ينبغي أن
يتحول وقف إطالق النار الموقت إلى دائم وشامل

وأضاف الوزير« :أن الجلسة كانت بمثابة
فيلم رعب لردع اي شخص عن مج ّرد التفكير
بإعادة احتالل القطاع».

إيران تدعم مساعي القاهرة

الوفد الفلسطيني لمفاوضات القاهرة
لكل العمليات العسكرية».

جلسة «الكابينت» المرعبة

وكانت صحيفة هآرتس «اإلسرائيلية» قد
نشرت في عددها الصادر أمس ،بعضا ً مما دار
في الجلسة التي أطلق عليها الوزراء االعضاء في
الكابينت«جلسةالتخويفوالترهيب»،لمناقشة
مسألة إعادة احتالل الجيش «اإلسرائيلي» لقطاع
غزة.
وذك��رت الصحيفة أن��ه في أعقاب الدعوات
التي أطلقها العديد من الوزراء «اإلسرائيليين»
للمطالبة بإعادة احتالل غزة من أجل تقويض
حكم المقاومة ف��ي غ��زة ،وف��ي مقدمة ه��ؤالء
الوزراء ليبرمان وآردان وشتاينتس؛ قرر رئيس
الحكومة بنيامين نتنياهو دعوة مندوبين من
جيش االحتالل وقادة الشاباك لشرح وجهات
نظرهم إزاء مسألة إعادة احتالل قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن أحد الوزراء الحاضرين
في جلسة «التخويف» هذه قوله« :استمرت

الجلسة لمدة  4ساعات ،وخالل إجمالي الوضع
ط��رح مندوبو الجيش والشاباك السيناريو
المحتمل إلعادة إحتالل قطاع غزة».
ووف��ق��ا ً للوزير المذكور ق��ال ق��ادة الجيش
والشاباك« :ان كل بيت في قطاع غزة هو مفخخ،
وكل شارع مزروع بالمقاتلين من حماس واأللغام
والعبوات التي تنتظر دخ��ول ق��وات الجيش،
باإلضافة الى ان إحتالل كامل القطاع سيستغرق
أشهراًعدة ،وأن سنوات أخرى تلزم لـ«تطهير»
القطاع من الوسائل القتالية والعناصر المسلحة
على غ��رار ما ح��دث في الضفة الغربية خالل
عملية السور الواقي.
واش��ار الوزير إلى ان إحصائية القتلى من
جنود االح��ت�لال وف��ق��ا ً للسيناريو المطروح،
ستكون بالمئات خ�لال المرحلة األول���ى من
احتالل قطاع غزة ،عدا عن التبعات المالية التي
ستترتب على احتالل القطاع وتولي «إسرائيل»
المسؤولية عنه كاملة والتي ستكلف خزينة
الدولة المليارات من الشواكل».

ا�ستطالع �صهيوني :العدوان
على غ ّزة لم يحقق �أهدافه
اعتبرت غالبية الصهاينة أن األهداف التي حددتها حكومة كيان العدو لعدوانها على قطاع
غزة لم تتحقق إال بشكل «جزئي» ،ورأت أن العدوان انتهي بـ «ال منتصر».
وبحسب استطالع للرأي ُنشرت نتائجه أمس ،رأى  56في المئة من الصهاينة أن االهداف
التي حددتها الحكومة للعملية  -تدمير األنفاق ومنع إطالق الصواريخ وتوجيه ضربات قاسية
للمقاومة الفلسطينية -لم تتحقق إال «بشكل جزئي».
وردا ً على سؤال« :إثر وقف إطالق النار ،كيف تقيّمون في هذه المرحلة نتائج عملية «الجرف
الصامد» اإلسرائيلية» ،رأى  51في المئة من الصهاينة أن أيا ً من الطرفين لم ينتصر في الحرب.
وأُجري االستطالع على عينة تمثيلية من  442شخصا ً مع هامش خطأ بلغ  5.2بالمئة.
وقالت مصادر« :إن جيش العدو الصهيوني ،وبمقتل  64من عناصرهُ ،مني بأعلى خسائر
بشرية خالل هذه العملية منذ حربه ضد المقاومة االسالمية في لبنان في صيف  .2006وقتل
له ثالثة مستوطنين أيضا ً خالل  30يوما ً من العدوان البري والجوي والذي أوقع حوالى 1900
شهيدا ً فلسطينياً ،معظمهم من المدنيين ،بينهم أكثر من  400طفل».

وفي السياق ،أعلن مسؤول إيراني للميادين
أن «طهران تدعم مصر في مساعيها لوقف
العدوان «اإلسرائيلي» على غزة ،وأن القاهرة
تؤدي دورا ً إيجابيا ً ومساعدا ً للفلسطينيين في
هذه المرحلة».
وأشار المسؤول إلى أن «إي��ران تعد تبني
مصر ال��ورق��ة الفلسطينية موقفا ً يستحق
التقدير ،مبديا ً استعداد بلده ألي تعاون مع
مصر في خدمة الحق الفلسطيني والمساهمة
في إعادة إعمار غزة».
كما أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني أن
«الشعب الفلسطيني في غزة انتصر على أكثر
الكيانات دموية ،وأن الشعب اإليراني سيبقى
ال��ى جانب الشعوب في فلسطين وسورية
والعراق ولبنان».
وبشأن المفاوضات النووية قال« :إن إيران
تبدي م��رون��ة بطولية لكن المرونة المذلة
واإلستسالم أمام القوى الكبرى ممنوعان».
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية اإليرانية
مرضية أفخم الى أن سياسة إيران الثابتة هي
دعم الفصائل المقاومة في فلسطين ،واعتبرت
أن الدعم األميركي الشامل للكيان الصهيوني
مقلق.
ودعا وزير الخارجية األميركي جون كيري
م��ن جهته ،إل��ى «إع���ادة إح��ي��اء المفاوضات
«اإلسرائيلية»  -الفلسطينية واغتنام وقف
إطالق النار والمحادثات المقررة في القاهرة
للبحث في حل الدولتين وفق ما قال».
وأمل كيري أن يمثل وقف إطالق النار في
غ��زة فرصة ل�لأط��راف للتباحث ف��ي مسائل
وصفها باألساسية على م��دى أبعد بشأن
صناعة ال��س�لام» ،مشيرا ً إل��ى «أن م��ن بين
ال��م��س��ائ��ل كيفية ن��زع ص��واري��خ المقاومة
وس�لاح��ه��ا وال��ت��ق��دم نحو مستقبل افضل»
بحسب تعبيره.

قذائف الهاون خبز الدم�شقيين اليومي ورفيقة المنزل والدرب
دمشق – سعد الله الخليل
سجلت األي��ام الماضية كثافة ملحوظة بتساقط قذائف الهاون على
مدينة دمشق موقعة شهداء وجرحى بالعشرات وعلى رغم ما توقعه تلك
القذائف من شهداء وجرحى بالعشرات ،إال أن الدمشقيين ألفوا المشهد ولم
يعد تساقط القذائف ي ّقد حركتهم ،ربما ألنها قد تطاولهم في منازلهم أو في
الشارع على رغم سقوط  35شهيدا ً خالل األيام الثالثة الماضية.

 15شهيدا ً بسقوط  66قذيفة

سجل يوم الخامس من شهر آب سقوط  66قذيفة هاون سقط غالبيتها في
المناطق القريبة من المليحة وجوبر ،وكان لحي الدويلعة الحصة األكبر من
تلك القذائف  10فالمزة  8و منطقة القصاع  7فالمهاجرين ،6فيما كان نصيب
أحياء شارع بغداد والمالكي جرمانا  5قذائف فأبو رمانة والعباسيين ،3
وأما أحياء المزرعة شارع الملك فيصل فسقطت قذيفتين وقذيفة في كل من
العمارة الحجاز الصالحية الشاغور الشعالن الجمارك والمنطقة الصناعية،
وأوقعت  15شهيدا ً و 75جريحاً .و يوم األحد سقطت  27قذيقة أوقعت 6
شهداء وأكثر من  15جريحا ً  ،واالثنين سقطت  37قذيفة أوقعت  14شهيدا ً ،
وتأتي موجة التصعيد في استهداف أحياء دمشق بالهاون بعد بيان مصور
لما يسمى «أجناد الشام» والتي توعدت سكان دمشق بضربهم بصواريخ
كاتيوشا وقذائف هاون لضرب ما وصفه البيان مراكز أمنية وعسكرية ،إال
أن معظم األحياء التي طاولتها القذائف لم تحتو أية مراكز أمنية.

استهداف المدنيين واألحياء

ير ّد الخبير في الشؤون االستراتيجية والعسكرية علي مقصود تركز
القذائف المناطق القريبة من جوبر والمليحة ألسباب عدة ،نظرا ً الى قربها
من المناطق التي تشكل خطوط هجوم أمامية الستهداف العاصمة دمشق
وإلمكانية إخفاء قواعد الهاون والصواريخ في وادي عين ترما ،وكفربطنا
وأحياء جوبر المتصلة بكفر بطنا .ويتابع مقصود في حديثه لصحيفة
البناء «يأتي استهداف الدويلعة وجرمانا والقصاع والعباسيين في
البعد الفلسفي واالستراتيجي ضمن إطار المشروع كوجبة عشاء أو فطور
أوغداء» .وأضاف لصحيفة البناء« :أن قذائف الهاون كانت مغيبة إعالميا
وشهيد الهاون قد ال يتم إحصاؤه وذك��ره إعالمياً ،وبحسب إحصائيات

صفحة يوميات قذيفة هاون سجل شهر تموز سقوط  171قذيفة هاون
 80منها سقطت في منطقة العباسيين والزبلطاني و 15في جرمانا وفي
حزيران سجل سقوط  426قذيفة هاون وتصدر حي التضامن المركز األول
ب  60قذيفة وسجل يوم  2014 6--3سقوط  151قذيفة بالتزامن مع
االنتخابات الرئاسية منها  25في منطقة القصاع وما حولها أوقعت أربع
شهداء أما شهر أيار فسجل سقوط  215قذيفة منها  26في منطقة الحمرا
والصالحية وفي نيسان سقطت  357قذيفة تلقت جرمانا خالله 150
بمناطق جرمانا والدويلعة والكباس .

الهاون مرونة في الحركة
وقدرة على االختباء

يعتبر سالح الهاون من األسلحة التي ترمي قنابلها بصورة غير مباشرة
بسرعات بطيئة ومدة قصيرة وبأقواس رمي عالية نسبياً ،لعبت الهاون
دورا ً فاعالً في ساحة القتال ،ال سيما في أفغانستان والعراق وباكستان ،في
مناطق الصراعات المسلحة منخفضة الحدة وتثبت مدافع الهاون عيار 81
ملم على قرص د ّوار ،يمكن تحريكه أفقيا ً بمرونة عالية وضمن دائرة كاملة
تبلغ  360درجة من حالة الثبات مع قدرة سريعة على التنقل في حين ال
تمتلك مدافع الهاون ذات العيار الثقيل المرونة العالية ،ويبقى تحريكها
أفقيا ً بطيئا ً ومحدودا ً نسبياً.
ويمتاز الهاون بحماية مطلقيه من مخاطر نيران أسلحة المشاة الخفيفة
وشظايا القنابل والعبوات المتفجرة وااللغام وإمكانية إع��ادة التسديد
السريع ضد أهداف جديدة وال تحتاج الى وقت طويل لبدء القصف وإيقافه
والنجاة من القصف المعادي عند التحرك بعيدا ً عن موقع الرماية وساهم
تطور أنظمة تحديد المكان بواسطة االقمار االصطناعية (  )GPSوحواسيب
اإلطالق المخصصة لهذه الغاية ،تجعل من قذيفة الهاون سالحا ً دقيقا ً ال يقل
عن سالح المدفعية .وتتنوع قذائف الهاون من حيث الحجم إلى صغيرة
يبلغ قطرها  60 – 52ملم ،ويصل مداها ما بين  450و  1000متر ومتوسطة
قطرها  120 – 107 – 81ملم ومداها من  4900الى  8200مترا ً وثقيلة
قطرها  240 –160ملم ويتجاوز مداها  10كلم .واش ُتق اسم قذيفة الهاون
(المورتر) من كلمة  Mortariumالالتينية ،ومعناها جرن (هاون) ،وهو
اداة يدوية منزلية يتم طحن األعشاب الطبية فيها وتنعيم المواد الصلبة،
لتحويلها إلى بودرة ناعمة بدال ً من حالتها الصلبة السابقة.

تحالفات «�إ�سرائيلية» �إقليمية جديدة
تقود لم�ؤتمر «ال�سالم» عام 2015
أع���رب ال��م��ف��اوض «اإلس��رئ��ي��ل��ي» ال��س��اب��ق أوري
سافير والذي يرأس حاليا ً مركز بيرس للسالم عن
اعتقاده أن العدوان األخير على غزة أبرز مصالح
إقليمية مشتركة بين مصر و«إسرائيل» والسلطة
واألردن والسعودية ،قد توصلهم الى مؤتمر دولي
للسالم يستند الى المبادرة العربية للسالم.
وفي مقال له بعنوان «تحالفات جديدة لمؤتمر
ال��س�لام ف��ي ال��ش��رق األوس���ط لعام  »2015نشره
على موقع (ذي مونتير) االلكتروني ،قال سافير:
«إن ال���ح���رب ع��ل��ى غ����زة ت����دور ح����ول وه����م القوة
وحدودها» .فحماس كأي منظمة «إرهابية» تخوض
حرب العصابات أمضت السنوات الخمس الماضية
في تطوير ترسانتها المثيرة من الصواريخ طويلة
ال��م��دى ،إض��اف��ة ال��ى ع��ال��م ش��ام��ل تحت األرض –
فاأليديولوجية الدينية األصولية تتزاوج مع سالح
عصري معقد ،بحسب تعبيره.
وق����ال س��اف��ي��رُ :
«ط���رح���ت ال��ك��ث��ي��ر م���ن األف���ك���ار

ف��ي ال��ع��واص��م السياسية ف��ي المنطقة والواليات
المتحدة وأوروبا للتداعيات اإلستراتيجية للحرب
على مستقبل المنطقة ،ليس فقط من حيث التحليل
السياسي ،وإن��م��ا أي��ض��ا ً م��ن حيث الصنع النهائي
للسياسة .فعندما تصمت البنادق أخيرا يأتي دور
الدبلوماسية.
وزع����م ال��ك��ات��ب ان «ائ���ت�ل�اف ال��م��ص��ال��ح أصبح
أكثر وض��وح��ا ً لصالح السياسة العملية والتوجه
األمني .وهو يتضمن «إسرائيل» والسلطة واألردن
والسعودية .فهم ينظرون الى األصولية اإلسالمية
وال��ت��ط��رف ـ كما ه��و ح��اص��ل ف��ي س��وري��ة والعراق
وغ���زة – ع��ل��ى أن���ه م��ص��در ال��خ��ط��ر ع��ل��ى استقرار
المنطقة وال��م��ص��ال��ح ال��ج��ي��وس��ي��اس��ي��ة .والتحدي
ال��ذي ي��واج��ه األميركيين وال��ع��رب وص��نّ��اع القرار
«اإلسرائيليين» اآلن هو كيفية ترجمة هذه النظرة
المشتركة ال��ى بنية استقرار قابلة لالستمرار»،
على حد زعمه.

محكمة تق�ضي ب�إعدام � 12شخ�ص ًا من �أن�صار مر�سي

مقتل  5ع�سكريين بهجوم في م�صر
قتل ضابط مصري وأربعة مجندين جراء استهداف
سيارتهم من قبل مسلحين مجهولين بمنطقة الضبعة
بالقرب من مدينة مرسى مطروح في محافظة مطروح
شمالي مصر.
وتأتي هذه الحادثة بعد نحو أسبوعين من هجوم دام
في محافظة الوادي شمال غربي مصر قتل فيه  21فردا ً من
جنود وضباط قوات حرس الحدود.
ومنذ ع��زل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي
لجماعة اإلخ��وان من قبل الجيش في  3حزيران ،2013
قتل العشرات في هجمات استهدفت باألساس قوات األمن
والجيش.
على صعيد آخر ،قضت محكمة مصرية أمس بإعدام
 12شخصا ً على خلفية إدانتهم باتهامات تتعلق التورط
في مقتل ضابط شرطة كبير في منطقة تابعة لمحافظة

الجيزة جنوب العاصمة القاهرة.
وقالت وكالة أنباء الشرق األوس��ط المصرية« :إن
محكمة جنايات الجيزة قضت كذلك بالسجن المؤبد بحق
عشرة متهمين آخرين لمدة  25عاما ً وبراءة متهم واحد في
القضية التي تعود إلى شهر ايلول الماضي.
وأضافت الوكالة أن قرار المحكمة بمعاقبة  12متهما ً
باإلعدام شنقا ً حتى الموت جاء بعد استطالع رأي مفتي
الديار المصرية في شأن طلب إصدار حكم بإعدام المتهمين
وبينهم سبعة محبوسين احتياطيا ً وخمسة هاربين.
وتعود القضية إل��ى شهر ايلول الماضي حين قتل
ضابط شرطة برتبة لواء أثناء اقتحام قوات األمن لبلدة
(ك��رداس��ة) التابعة لمحافظة الجيزة لضبط «عناصر
خارجة على القانون» بعد االعتداء على مركز للشرطة
هناك في شهر آب.

عدد الجرحى 9567

م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت وزارة الصحة
الفلسطينية ان حصيلة العدوان العسكري
الصهيوني على قطاع غ��زة منذ نحو شهر
بلغت  1875شهيدا ً من بينهم  430طفالً 243
امرأة و  79مسناً».
وكانت طواقم اإلسعاف انتشلت عددا ً من
الجثث من تحت األنقاض ،فيما توفي آخرون
متاثرون بجروحهم .وأضافت ال��وزارة« :أن
حصيلة ال��ش��ه��داء م��ن ال��ط��واق��م الطبية 21
شهيداً ،إضافة الى  85جريحا» ،وتابعت «ان
عدد الجرحى بلغ  9567من بينهم 2878
طفالً ،و 1854سيدة و 374مسناً.
وبعد نحو شهر على العدوان «االسرائيلي»
على قطاع غ��زة ،دخلت تهدئة ت��م االتفاق
عليها بين الحكومة «اإلسرائيلية» والفصائل
الفلسطينية ح��يّ��ز التنفيذ ص��ب��اح أول من
أم��س لمدة  72ساعة ،فيما سحب الجيش
«اإلسرائيلي» كل قواته من القطاع.

ّ
الحل الأن�سب ال�ستهداف الأحياء والمدنيين
مرونة الحركة والقدرة على التخفي وعوامل عدة تجعله

تقرير �إخباري

الثني يدعو
وا�شنطن للوقوف
�إلى جانب الليبيين
ط���ال���ب رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة
الليبية المو ّقتة عبدالله الثني
«الواليات المتحدة أن تقف إلى
جانب الشعب الليبي وشرعية
البرلمان المنتخب والحكومة
في هذه الظروف العصيبة التي
تمر بها ليبيا ،والضغط على
األط���راف المتصارعة لوضع
ال��س�لاح وأن يصبح مقتص ًرا
على هذه المؤسسات فقط».
وق����ال ال��ث��ن��ي ف��ي المؤتمر
الصحافي المشترك مع وزير
ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي ج��ون
كيري في العاصمة األميركية
واشنطن« :أطمئن الجميع أنه
على رغم التحديات والمشكالت
الموجودة فإننا نأمل بمساعدة
أص���دق���ائ���ن���ا وع���ل���ى رأس��ه��م
ال��والي��ات المتحدة أن نتجاوز
ه��ذه المرحلة الصعبة ونبني
ال��دول��ة الديمقراطية» ،وحث
الثني البرلمان الليبي على
اتخاذ قرارات واضحة وجريئة
وق����رارات ق��وي��ة لنجتاز ه��ذه
المرحلة الصعبة».
م���ن ج��ان��ب��ه ،رح���ب ك��ي��ري
بالثني في واشنطن ،وأضاف
«:ف��ي ه��ذا الوقت نشجع على
اح��ت��رام االن��ت��خ��اب��ات األخ��ي��رة
لمجلس ال��ن��واب ون��دع��م عمل
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��أس��ي��س��ي��ة لصوغ
ال��دس��ت��ور ون��رف��ض استخدام
العنف».

فرار � 60إرهابي ًا من �أن�صار بيت المقد�س
من �سجن الإ�سكندرية
حسين الديراني ـ خاص « البناء»
في خبر خاص من مصادر موثوقة
مقربة داخ��ل مصر ،أك��دت ع��ن ف��رار
 60إرهابيا ً من منظمة «أنصار بيت
المقدس» من سجن االسكندرية في
مصر ودخولهم الى األراضي األردنية،
ومنها يمكن توجههم الى العراق أو
سورية أو لبنان لممارسة عمليات
إره��اب��ي��ة ت��م تكليفهم بها م��ن قبل
الموساد الصهيوني وبعض األنظمة
العربية.
وك����ان م���ن ال�ل�اف���ت ع���دم إع�ل�ان
السلطات المصرية عن فرارهم خوفا ً
من المحاسبة والفضيحة الكبرى،
وحسب المصادر تم تهريبهم بواسطة
بعض حراس السجن ممن لهم عالقة

بالنظام السابق للرئيس المخلوع
محمد مرسي ،وق��د يكون للسلطات
المصرية يد في هذه العملية ألسباب
متعددة ،وعلى ال���دول المعنية في

مكافحة اإلره���اب والمهددة من قبل
االرهابيين ات��خ��اذ الحيطة والحذر
من دخول هؤالء الى أراضيها وأعني
العراق وسورية ولبنان.

الجي�ش اليمني ي�ستعد لمعركة فا�صلة
بعد أيام من دفع السلطات اليمنية
بالمزيد من قوات الجيش إلى محافظة
حضرموت استعدادا ً لمعركة فاصلة
مع التنظيم الذي انتشر في المحافظة
بشكل غير مسبوق ،هاجم مسلحو
«ال��ق��اع��دة» دوري���ة للجيش فقتلوا
ستة من أفرادها ،في عملية تكشف
عن مدى قوة وج��ود «التنظيم» في
هذه المحافظة ،والذي وزع إحصائية
بالعمليات التي نفذها خ�لال شهر
تموز الماضي في ه��ذه المحافظة
مترامية األطراف.
وفي خطوة هدف منها تفعيل أداء
ق��وات الجيش في مواجهة عناصر
القاعدة أقال الرئيس عبد ربه منصور
هادي قائد المنطقة العسكرية األولى،
ال��ت��ي تتخذ م��ن وادي حضرموت
مركزا ً لها ،وعيّن قائدا ً جديدا ً كما
دفع بوحدات من ق��وات النخبة في
الجيش وأخرى من وحدات مكافحة
اإلرهاب في قوات األمن الخاصة إلى
وادي حضرموت بعد ان أصبحت
المحافظة مسرحا ً لعمليات القاعدة.
وفي انتظار ان يستأنف الجيش
اليمني عملياته ضد «القاعدة» في

حضرموت وزع «التنظيم» إحصائية
للعمليات التي نفذها خ�لال شهر
حزيران الماضي في حضرموت من
قلب الصحراء وحتى سواحل بحر
العرب واستهدفت مفارز وضباطا ً
ف��ي األم���ن وال��ج��ي��ش وم��ؤس��س��ات
حكومية.
وت��ظ��ه��ر اإلح��ص��ائ��ي��ة أن تنظيم
ال��ق��اع��دة ب��ات يتحرك م��ن أط��راف

مدينة القطن القريبة من صحراء
ال��رب��ع ال��خ��ال��ي ،وح��ت��ى م��دن غيل
باوزير والشحر والمكال على ساحل
بحر العرب ،والمناطق الواقعة في
وسط حضرموت وتحديدا ً المناطق
القبلية ،حيث أصبح التنظيم يتدخل
في ش��ؤون الناس اليومية ،ويضع
قواعد للتسوق ،كما ينظم المسابقات
الدينية.

